
 

 
 

Všeobecné zásady nominácie pretekárov na súťaže SA a EA 
 
1.) Nominačný výkon musí byť dosiahnutý na pretekoch, ktoré sú v termínovej listine SAZ. 

2.) Nominačný výkon možno plniť aj na pretekoch v zahraničí, ktoré sú zaradené do termínovej listiny 

príslušnej národnej atletickej federácie, resp. Európskej atletiky (ďalej len EA**), alebo Svetovej 

atletiky (ďalej len SA). 

3.) Pri pretekoch  v zahraničí musí pretekár spĺňať smernicu SAZ 8/2019 „O zahraničných štartoch 

slovenských pretekárov“ - žiadosť o udelenie súhlasu s účasťou na jednorazových konkrétnych 

atletických pretekoch v zahraničí je potrebné zaevidovať do registračného systému Membery so 

všetkými náležitosťami najneskôr deň pred konaním atletických pretekov do 16:00 hod. 

4.) V prípade, že atléti splnia limit SA, resp. EA (príp. SA, resp. EA nevypísala limity), ktorý má nižšiu 

úroveň ako limit SAZ môžu po schválení TK a VV SAZ štartovať na vlastné náklady. Finančnú čiastku 

určenú SAZ zložia na účet SAZ po nominácii (na základe vystaveného účtovného dokladu). V prípade, 

že sa pretekár umiestni do 12. miesta na ME , alebo do 16. miesta na MS, SAZ refunduje pretekárovi 

náklady na účasť.  Rovnako, ak na príslušných MS, resp. ME dosiahne limit SAZ. 

5.) Pretekár, ktorý splní limit SAZ, nemusí byť automaticky nominovaný na vrcholné podujatie. Pri 

nominácii budú brané do úvahy aj ďalšie kritéria – zdravotný stav, aktuálna výkonnosť, stabilnosť 

výkonov, dôležitosť pretekov, na ktorých pretekár splnil požadovaný limit, predpokladaná úspešnosť 

na danom podujatí, poradie v redukovaných tabuľkách, predchádzajúca úspešnosť na vrcholných 

podujatiach, dodržiavanie životosprávy, správanie sa v súlade s požiadavkami na reprezentanta (vzor 

pre mládež a spoločnosť, účasť na aktivitách SAZ a pod.). 

6.) Nominačný výkon  (limit)  musí byť dosiahnutý v termíne uvedenom pri nominačných kritériách na 

dané podujatie. 

8.) V prípade, že nominačný výkon (limit)  SAZ splnia viacerí atléti ako je maximálna kvóta SA resp.EA**, 

je nominácia na vrcholné podujatie nasledovná (ak SAZ neurčil na dané podujatie iné kritérium 

nominácie): 

a) majster SR* 

b) ďalší atlét/atléti s najlepším výkonom v danom roku do uzávierky nominácie na dané podujatie 

c) v prípade pretrvávajúcej rovnosti výkonov ďalších pretekárov so splneným limitom, bude rozhodovať 

poradie z M-SR* (na vrcholné podujatie pocestuje(-ú) okrem majstra SR aj ďalší najlepší 

pretekár(-i) v poradí M-SR* - ktorých sa dotýka bod b) 

d) V prípade pretrvávajúcej zhody rozhoduje druhý (resp. tretí, štvrtý atď.) najlepší výkon 

dosiahnutý v čase plnenia limitov. 

*Poznámka: Pre každú vekovú kategóriu sú rozhodujúce M-SR vo vekovej kategórii, v ktorej sa koná vrcholné podujatie. 
**Pretekár musí minimálne 1 mesiac pred podujatím EA absolvovať vzdelávací program I run clean inak sa nebude môcť zúčastniť podujatia 
spadajúceho pod EA. Kód je povinný zaslať najneskôr 30 dní pred podujatím na email: kirnova@atletika.sk.  
 

Podmienkou napĺňania zámerov v tomto dokumente je napĺňanie rozpočtu SAZ pre rok 2020. 

https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2019/09/Smernica-SAZ-8_2019-o-zahrani%C4%8Dn%C3%BDch-%C5%A1tartoch_str%C3%A1nka-SAZ.pdf
https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2019/09/Smernica-SAZ-8_2019-o-zahrani%C4%8Dn%C3%BDch-%C5%A1tartoch_str%C3%A1nka-SAZ.pdf
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